
             

จดหมายขาวเพื่อการสื่อสารภายในคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั
        ฉบับที่  4/2547 

ประจําวนัจนัทรที่   1  มีนาคม   พ.ศ. 2547 

 ตามที่กรรมการประจําคณะครุศาสตร   ประเภทคณาจารยประจํา
วางลง  2  ตาํแหนง  และคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร 

มีมติใหมีการเลือกตั้งกรรมการประจําคณะ  ประเภทคณาจารยประจํา 
ประจําภาควิชามัธยมศึกษา  และภาควิชาสารัตถศึกษา  นัน้ 

ผลปรากฏวา  ภาควิชามัธยมศึกษามีผูสมัครรับเลือกตั้ง  1  คน  คือ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร. อลิศรา  ชูชาติ 

ซึ่งเทากับจํานวนตําแหนงที่วางลง  จงึไดรับการเลือกตั้งโดยปริยาย 
สําหรับภาควิชาสารัตถศึกษามีผูสมัครรับเลือกตั้ง  2  คน   คือ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.กรรณิการ   สัจกุล 
ผูชวยศาสตราจารย นิรันดร    แสงสวัสดิ์ 

 จึงตองทําการเลือกตั้ง 
กรรมการประจําคณะ  ประเภทคณาจารยประจํา 

  ซึ่ง ผูชวยศาสตราจารย ดร.กรรณิการ   สัจกุล 
ไดรับการเลือกตั้งใหเปน 

กรรมการประจําคณะ  ประเภทคณาจารยประจํา 
โดยมีผลการนับคะแนนดงันี้ 

ผลการเลือกตั้งกรรมการประจําคณะครุศาสตร



 

หนวยงาน จํานวนผูมีสิทธิ จํานวนผูมาลงคะแนน 
ภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียน 
ภาควิชาดนตรีศึกษา 
ภาควิชาบริหารการศึกษา 
ภาควิชาประถมศึกษา 
ภาควิชามัธยมศึกษา 
ภาควิชาวิจัยการศึกษา 
ภาควิชาศิลปศึกษา 
ภาควิชาสารัตถศึกษา 
ภาควิชาโสตทัศนศึกษา 
ภาควิชาอุดมศึกษา 

6 
7 
7 
17 
20 
13 
10 
35 
11 
8 

3 
3 
2 
3 
7 
1 
7 
24 
8 
2 

รวม 134 60 
สาธิตมัธยม 104 66  (บัตรเสีย 2) 
สาธิตประถม 92 63  (บัตรเสีย 2) 

 
รวมคะแนนผูสมัครหมายเลข    1   (ผูชวยศาสตราจารย นิรันดร    แสงสวัสดิ์)  ได     83   คะแนน 
รวมคะแนนผูสมัครหมายเลข   2   (ผูชวยศาสตราจารย ดร.กรรณิการ   สัจกุล)  ได  102    คะแนน 
 
 
   ภาควิชาประถมศึกษาจดัประชุม 
   การจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาการคดิ 
 
 ภาควิชาประถมศึกษา  ขอเชิญคณาจารยและผูเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาระดับอนุบาล และการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  (ชวงชั้น 1 – 2)  เขารวมประชุมปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะความคิด”   ใน
วันที่  29 - 31 มีนาคม  2547  ณ   คณะครุศาสตร จุฬา ฯ  เพื่อชวยใหครู อาจารย นักวิชาการ และผูสนใจที่
เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีโอกาสไดมาเรียนรูรวมกันเกี่ยวกับหลักการกระบวนการ  วิธีการและ
เทคนิคที่มีอยูอยางหลากหลาย รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณความคิดเห็นกันเพื่อขยายขีดความสามารถของตน
ในการพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถในการคิดสูงขึ้น    
 ผูสนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครไดที่ ภาควิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร จุฬา ฯ ตั้งแตบัดนี้เปน
ตนไป    หรือโทร.ไดที่   02 - 218 - 2605  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

คณะครุศาสตร จุฬา ฯ จดัอบรม  E - learning 
 
 ภาควิชาโสตทัศนศึกษา  คณะครุศาสตร  จะจัดโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาการ
เรียนอิเล็กทรอนิกส (E-learning)”  ในวันที่ 1 – 3 เมษายน2547  เวลา 09.00 – 16.00 น.  ณ  หอง
คอมพิวเตอร   ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา   โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเขาอบรมไดรับความรูเกี่ยวกับการ
ออกแบบ และหลักการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส  ทักษะในการใชซอฟตแวรสําหรับผลิตส่ือการเรียน
การสอนอิเล็กทรอนิกส       

ผูสนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครไดที่  ภาควิชาโสตทัศนศึกษา  คณะครุศาสตร จุฬา ฯ  โทร 02 – 
218 - 2644   หรือสมัครทางอินเทอรเน็ต  http://aved.edu.chula.ac.th 

 
 
    
 ฝายวิจัยและบริการวิชาการ   คณะครุศาสตร   รวมกับ  สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา  (สมศ.)  จัดบรรยายพิเศษเรื่อง   Multidimensional   Scaling   โดย   Prof. Dr. Mark   Davison   
จาก   Department  of  Educational  Psychology, University  of  Minnesota  ในวันพุธที่   17    มีนาคม   
2547   ณ  หองประชุมนานาชาติ  1  (405)   อาคาร  3   คณะครุศาสตร  จุฬา ฯ  เวลา  09.30 – 12.00 น.   
 ผูสนใจเขารวมฟงบรรยายแจงความประสงคไดที่  ฝายวิจัยและบริการวิชาการ  อาคาร  3  ชั้น   2 
โทร.  02 - 218 - 2549 - 50  ภายในวันจันทรที่   15  มีนาคม  2547 
 
 คณะครุศาสตร จุฬา ฯ จดัอบรมคอมพิวเตอร 
 
 ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร
สําหรับบุคคลทั่วไป เรื่อง การสรางกราฟกคอมพิวเตอร ดวยโปรแกรม Adobe  PhotoShop  สําหรับบุคคล
ทั่วไป  ระหวางวันที่  19 -23  เมษายน 2547   ณ ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร   โดยเก็บคาลงทะเบียน
คนละ  3,500   บาท 
 ผูสนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครไดที่ ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา  คณะครุศาสตร  จุฬา ฯ  โทร. 
02 - 218 - 2539 - 40 
 
 คณะครุศาสตร จุฬา ฯ รบัสมัครสอบวิชาทัว่ไป 
 

ศูนยทดสอบทางการศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปดขายใบสมัครสอบวิชาทั่วไป   
วิชาทักษะทางการวิจัย  และความถนัดทางวิชาการ  สําหรับผูสนใจจะสมัครเขาศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา 
คณะครุศาสตร   ตั้งแตวันที่  9  กุมภาพันธ - 24  เมษายน  2547  และจะสอบในวันที่  24  เมษายน 2547    
  ผูสนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครไดที่ ศูนยทดสอบทางการศึกษา คณะครุศาสตร  จุฬา ฯ  
โทร.  02 -218 -2546  ในวันและเวลาราชการ 
 
 

ขอเชิญฟงบรรยายพิเศษ 



ปฏิทินกิจกรรมการจัดวิชาปฏิบัติการวชิาชีพคร ู
ปการศึกษา 2547 

 
วัน เดือน ป กิจกรรม 

จันทร    3 พ.ค.47 ปฐมนิเทศนิสิตวิชาปฏิบัติการวิชาชีพครู 
อังคาร   4 พ.ค.47 ประชุมอาจารยนิเทศก  หัวหนาอาจารยนิเทศก  อาจารยนิเทศกคณะครุศาสตร 
  ประจําโรงเรียน/ องคกร   และนิสิตวิชาปฏิบัติการวิชาชีพครู 
จันทร  10 พ.ค.47 เริ่มสงนิสิตไปปฏิบัติการวิชาชีพครู ตามโรงเรียน/ องคกร  
 เต็มเวลา  16-18 สัปดาห 
 สัปดาหที่   1   (จันทรที่ 17- ศุกรที่ 21 พ.ค.47)  ถึง 
 สัปดาหที่ 18   (จันทรที่ 13- ศุกรที่ 17 ก.ย.47) 
ศุกร 11 มิ.ย.- ศุกร 20 ส.ค.47 ประชุมนิสิตปฏิบัติการวิชาชีพครู บายวันศุกร  รวม 6  ครั้ง  ดังนี้ 
 ครั้งที่ 1  ศุกรที่ 11  มิ.ย.47 
 ครั้งที่ 2  ศุกรที่ 25  มิ.ย.47 
 ครั้งที่ 3  ศุกรที่   9  ก.ค.47 
 ครั้งที่ 4  ศุกรที่ 23  ก.ค.47 
 ครั้งที่ 5  ศุกรที่   6  ส.ค.47 
 ครั้งที่ 6  ศุกรที่ 20  ส.ค.47 
จันทร  7 มิ.ย.- ศุกร 30 ก.ค.47 ประเมินการปฏิบัติการวิชาชีพครู  3 ครั้ง  ตามชวงเวลาดังนี้ 
 ประเมินครั้งที่ 1  ระหวางวันจันทรที่   7 –ศุกรที่   11 มิถุนายน  2547 
 ประเมินครั้งที่ 2  ระหวางวันจันทรที่ 28 มิถุนายน- 2 กรกฎาคม 2547 
 ประเมินครั้งที่ 3 ระหวางวันจันทรที่  26 –ศุกรที่   30 กรกฎาคม 2547 
จันทร 23 ส.ค.-จันทร 13 ก.ย.47 สอบสอน 
พุธ 15- จันทร 20 ก.ย.47 
 
 
อังคาร 21 ก.ย.47 

รับนิสิตกลับคณะ     และเสนอชื่อนิสิตปฏิบัติการวิชาชีพครูดีเดนและ   
นิสิตผูผลิตส่ือการเรียนรูดีเดน  ใหหัวหนาอาจารยนิเทศกสาขาวิชา/ วิชาเอก 
พิจารณา 
แลวสงใหศูนยประสบการณวิชาชีพคณะฯ 
ประกาศรายชื่อนิสิตปฏิบัติการวิชาชีพครูดีเดน และนิสิตผูผลิตส่ือการเรียนรูดีเดน 

พุธ      22 ก.ย.47 แสดงนิทรรศการสื่อการเรียนการสอน 
พฤหัสบดี 23 ก.ย.47 สัมมนานิสิตหลังปฏิบัติการวิชาชีพครู   
ศุกร 24-พฤหัสบดี 30 ก.ย.47 มอบเกียรติบัตรใหนิสิตปฏิบัติการวิชาชีพครูดีเดน และนิสิตผูผลิตส่ือการเรียนรูดีเดน 

ประเมินผลวิชาปฏิบัติการวิชาชีพครู 
      

                   ศูนยประสบการณวิชาชีพ   คณะครุศาสตร 



 
 

   
            

   
  
 
 เมื่อวันที่    12   กุมภาพันธ   2547 เวลา  12.00 น.  ณ  หองประชุม   101    อาคาร  3  ผูอํานวยการศูนย
ประสบการณวิชาชีพ  (ผูชวยศาสตราจารย  ปนิดา   ศิริกุลวิเชฐ)   จัดประชุมนิสิตที่จะออกฝกสอน  ภาคตน   ป
การศึกษา   2547     เพื่อเลือกโรงเรียนที่จะไปฝกสอน 
 
 
 
 
 

ครุศาสตรจัดประชุมนสิิตเตรียมฝกสอน



     
 

 
 

   
 
 
เมื่อวันที่    12   กุมภาพันธ   2547   เวลา  10.00 น.   ณ  หองประชุม   106    ฝายวิเทศสัมพันธ จัด 

บรรยายหัวขอ  “ทุนฟุลไบรทกับการศึกษาตอในประเทศสหรัฐอเมริกา”   โดยไดรับเกียรติจากคุณพรทิพย     
กาญจนนิตย   ผูอํานวยการบริหารมูลนิธิการศึกษาไทยอเมริกัน  (ฟุลไบรท)    เปนวิทยากร 
 
 
 
 
 
 

บรรยายพิเศษ 



 
 
 
 
 ตามที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดจัดใหมีการแขงขันกีฬาบุคลากรภายในจุฬา ฯ  ครั้งที่  26   ระหวาง 
วันที่  20  กุมภาพันธ – 12  มีนาคม  2547   ซึ่งมีพิธีเปดการแขงขันกีฬา ฯ  เมื่อวันที่   20  กุมภาพันธ  2547   
และคณะครุศาสตรไดเขารวมขบวนพาเหรด  นําขบวนโดยคณบดีคณะครุศาสตร (รองศาสตราจารย  ดร.ไพฑูรย   
สินลารัตน)   

 
 

 
 
 
 
 

คณะครุศาสตรไดรับรางวัลชนะเลศิประเภทการแสดง   
ในพิธีเปดการแขงขนักฬีาบุคลากร ฯ 



 
 

 
ในปนี้คณะไดจัดการแสดงชุด   “ไกเอยไก”  รวมประกวดในงานดังกลาว    และการแสดงของคณะไดรับ

รางวัลชนะเลิศ   คณะครุศาสตร  ขอขอบคุณคณาจารย   เจาหนาที่  และผูมีสวนเกี่ยวของทุกทานที่ใหความรวมมือ   
ไมวาจะเปนผูรวมแสดง อันไดแกเจาหนาที่การเงิน และบัณฑิตศึกษา  ผูรวมเดินขบวนพาเหรด กองเชียร  โดยเฉพาะ
อาจารยและเจาหนาที่ของโรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ  ฝายประถม   คือ  ผูชวยศาสตราจารย   พราวพรรณ   เหลืองสุวรรณ   
อาจารยศศิพร   โสตรทิพย    และนางสาวชุติรัตน   ธรรมเสมา    ที่ชวยฝกซอม  จัดหาเครื่องแตงกาย  และรวมแสดง   
อีกทั้งเจาหนาที่ของศูนยเทคโนโลยีการศึกษาที่สนับสนุนเพลงประกอบการแสดง   อุปกรณและปาย   ทําใหการแสดง
ครั้งนี้ประสบความสําเร็จเปนอยางดียิ่ง 
 และเพื่อใหการแขงขันกีฬา ฯ  ครั้งนี้เปนไปตามวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย  ขอเชิญชวนชาวครุศาสตร
ทุกทานรวมเชียรนักกีฬาในการแขงขันกีฬาประเภทตาง  ๆ    โดยเฉพาะในพิธีปดกีฬาบุคลากร  วันที่   12  มีนาคม 
2547   ตั้งแตเวลา  13.00  น.  อยาลืมไปใหกําลังใจ  ผูเขาแขงขันกีฬาฮาเฮ   พรอมทั้งขึ้นสแตนดประกวดรองเพลง
เชียรใหกระหึ่มอัฒจรรย  หลังจากจบพิธีปดการแขงขันแลว   คณะครุศาสตรจะจับฉลากผูโชคดีรับทอง  เพื่อเปนการ
ขอบคุณทุกทานที่ใหความรวมมือกันอยางเต็มที่ 



 
          
 

   
เมื่อวันที่   20  กุมภาพันธ  2547   ณ   หองคณบดี     คณบดีคณะครุศาสตร   (รองศาสตราจารย  ดร. 

ไพฑูรย   สินลารัตน)   รองคณบดีฝายกิจการนิสิต   (ผูชวยศาสตราจารย  เพียงใจ   ศุขโรจน)   และผูอํานวยการ 
ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา  (นายอนันต    ชูยิ่งสกุลทิพย)   รับมอบจอ  Lcd  Projecter  “SANYO”  จํานวน    
๑   เครื่อง  จาก  คุณสุจินต     ชุมพลกาญจนา    นิสิตเกาวิศวกรรมศาสตร  จุฬา ฯ   รุน   2512  เพื่อใชในการเรียน
การสอนของคณะ 

 
 

 
ดช. สุธี   เรืองวิเศษ   นักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ ฝายประถม   เขารวมการแขงขันคณิตศาสตร   

ประจําป   2546  ที่จัดโดยสมาคมคณิตศาสตรแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ  ผลการแขงขันไดรับ 
รางวัลที่  2  ประเภทบุคคล  ระดับประถมศึกษา   โดยไดรับบัตรประกาศเกียรติคุณพรอมทุนการศึกษา 
 

คณะครุศาสตรรับมอบจอ   LCD 

นักเรียนไดรบัรางวลั 



“ความเรืองปญญาและคุณธรรม  คือ  มาตรฐานคุณภาพบัณฑิตครุศาสตร" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ขอเชิญรวมงานกาชาด 

 29  มีนาคม  - 6  เมษายน   2547 
วันปกติ   เริ่มเวลา  14.00  23.00 น. 
วันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ 

เริ่มเวลา 10.00 – 23.00  น. 
ณ  สวนอัมพร 

ประชาคมครุศาสตร    จดหมายขาวรายสัปดาหภายในคณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
    วัตถุประสงค        :    1.   เพื่อนําเสนอความเคลื่อนไหวในการจัดการศึกษา  การวิจัย  การบริการวิชาการ  และกิจกรรมสําคัญของนักเรียน 
  โรงเรียนสาธิต  นิสิต   เจาหนาที่  และคณาจารย  คณะครุศาสตร 
                               2.  เพื่อนําเสนอขาวสารที่มีความสําคัญตอประชาคมครุศาสตร 
                               3.  เพื่อเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาคณะครุศาสตร  
     สถานที่ติดตอ      :     หนวยประชาสัมพันธและการประชุม   โทร.   0 – 2218 – 2417   โทรสาร    0- 2215 - 3558 

ขอเชิญชาวครุศาสตรทุกทาน
ซอมรองเพลงเชียร 

เพื่อเขารวมประกวดการแขงขันกีฬาบุคลากร 
ภายในจุฬา ฯ  ครั้งที่  26 

 
วันที่  3 - 4  มีนาคม  2547  

ซอมรองเพลงเชียรที่หองสัมมนา  1 
 

วันที่  9  และ  11  มีนาคม  2547  
ซอมรองเพลงเชียรที่หอง 106 

 
เวลา  12.00 – 13.00  น. 

 


